
08 juli 2019 

 

 

1 

  

NAIF SEKSJON CHEER INTRODUSERER STUNT LEAGUE 

Vi ønsker økt aktivitet og introduserer fra sesongstart 2019 Stunt League for Partnerstunt 

(PS) og Groupstunt (GS). Stunt League vil bestå av 3 del-konkurranser regionalt i Norge. For 

å spre aktiviteten, er del-konkurransene lagt til områder utenfor Østlandsområdet. For 

sesongen 2019/2020 vil disse være: 

- Stavanger 5.-6.oktober  

- Bergen 14.desember 

- Trondheim 18.-19.april  

Etter siste del-konkurranse vil det kåres en sammenlagt vinner i hver kategori. Vi har valgt å 

dele opp i flere levels slik at utøverne har mulighet til å konkurrere på sitt nivå. Formålet er 

å øke aktiviteten og samtidig skape flere læringsarenaer for utøvere, trenere og dommere. 

Etter flere henvendelser velger vi også å åpne for PS for Senior All Girl og PS for Junior Coed.  

REGLER 

Stunt League vil følge samme regler for de norske tilpasningene for aldersinndeling, se 

Seksjonsreglementet.  

Hvis det er færre enn 3 lag i en kategori vil All Girl og Coed på samme level bli slått sammen 

og konkurrere mot hverandre.  

ECUs konkurransereglement tilpasset hvert level vil være gjeldende.  

Hver GS og PS må delta i minimum to av del-konkurransene for å være med i kampen om 

sammenlagtseieren. 

SCORINGSYSTEM 

Hver del-konkurranse går over 1 dag hvor hvert lag konkurrerer 2 ganger samme dag. Begge 

kjøringene vil scores og totalscore vil bestå av 75% av den høyeste poengsummen + 25% av 

den laveste poengsummen. Hvilken plassering og poengsum lagene tar med seg fra en del-

konkurranse og videre i ligaen vil baseres på samme scoringsystem som i NCL, se § 2-8 i 

Seksjonsreglementet (plasseringspoeng og utkonkurreringspoeng). 

Dommerpanelet på hver konkurranse vil bestå av 3 dommere, fortrinnsvis norske.  
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KÅRING AV VINNERE 

Etter de 3 del-konkurransene er gjennomført vil sammenlagt score bestå av de 2 høyeste 

poengsummene laget har oppnådd i ligaen. Topp 3 av ligaen vil premieres med pokal og 

medaljer, og vil utdeles under premieutdelingen på siste del-konkurranse.  

I del-konkurransene vil det ikke deles ut pokaler og medaljer, men vinnerne av hver kategori 

får t-skjorter. Alle lag som hitter rutinen sin i del-konkurransene vil få utdelt en «Hit Zero»-

pin.  

KATEGORIER 

Kategorier i Stunt League 2019/2020 

Groupstunt 

Junior 

Level 3 Median 
All Girl 

Coed 

Level 4 Advanced 
All Girl 

Coed 

Level 5 Elite 
All Girl 

Coed 

Senior 

Level 4 Advanced 
All Girl 

Coed 

Level 5 Elite 
All Girl 

Coed 

Level 6 Premier 
All Girl 

Coed 

Partnerstunt 

Junior Level 5 Elite Coed 

Senior 

Level 4 Advanced 
All Girl 

Coed 

Level 6 Premier 
All Girl 

Coed 

 

OPPFORDRING TIL KLUBBENE 

Stunt League sesongen 2019/2020 vil være et pilotprosjekt der vi gjør oss erfaringer og 

justerer deretter for videre utvikling av konseptet. Det er viktig at klubbene støtter 

oppunder den ønskede aktiviteten og vi henstiller derfor trenere og klubbledere å legge til 

rette for at utøvere kan stille i Stunt League.  

Mer informasjon vedrørende del-konkurransene vil komme i invitasjonen fra 

arrangørklubbene. Ved spørsmål rettet til konseptet, ta kontakt med seksjonsleder Liv 

Brurberg Hansen på e-post: leder@naifcheer.no  
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